
Nový vůz bez akontace a zbytečných starostí! Nový vůz bez akontace!

Kontaktujte svého nejbližšího autorizovaného prodejce Hyundai a novým vozem můžete odjet již do týdne.

24 měsíců a 40 000 km

Model Motor Výkon 
(kW/k) Převodovka Výbavový stupeň Cena vozu

Měsíční 
splátka 

TARIF

Leasingová 
společnost

TARIF

Měsíční 
splátka 
BASIC

Leasingová 
společnost

BASIC

i30 kombi 1,6i 88/120 6st. manuální 
TRIKOLOR KOMFORT 15"/ 
CZECH EDITION

432 890 Kč 7 892 Kč ČSOB Leasing 6 88 1  Kč Unicredit 
Leasing

36 měsíců a 60 000 km

Model Motor Výkon 
(kW/k) Převodovka Výbavový stupeň Cena vozu

Měsíční 
splátka 

TARIF

Leasingová 
společnost

TARIF

Měsíční 
splátka 
BASIC

Leasingová 
společnost

BASIC

i30 kombi 1,6i 88/120 6st. manuální 
TRIKOLOR KOMFORT 15"/ 
CZECH EDITION

432 890 Kč 6 970 Kč ČSOB Leasing 6 736 Kč Unicredit 
Leasing

Více o Hyundai TARIF najdete na stránkách hyundai.cz/financovani/pro-fyzicke-osoby/hyundai-tarif nebo u svého autorizovaného prodejce Hyundai. Měsíční splátky 
operativního leasingu jsou uváděny včetně DPH 2 1 %.
Nabídka platná od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017.

Značkový full-service operativní leasing pro fyzické osoby

Měsíční splátka kromě nájmu vozidla zahrnuje také:

-    údržbu a servis po celou dobu pronájmu vč. výměny pneu 
(zimní/letní)

-   Hyundai pojištění

● povinné ručení

●  celoevropské havarijní pojištění se spoluúčastí 5 % 
(min. 5 000 Kč), vč. pojištění proti odcizení

● připojištění obvodových skel

● GAP pojištění po celou dobu pronájmu

Značkový operativní leasing bez služeb pro fyzické osoby

Měsíční splátka kromě nájmu vozidla zahrnuje také:

-   Hyundai pojištění

● povinné ručení

●  celoevropské havarijní pojištění se spoluúčastí 5 % 
(min. 5 000 Kč), vč. pojištění proti odcizení

● GAP pojištění po celou dobu pronájmu

Pouze od autorizovaných prodejců.

Pouze od autorizovaných prodejců.



VÝBAVA Trikolor Essential

VNĚJŠÍ VÝBAVA

15" kola z lehkých slitin, pneumatiky 195/65 R15 ●

Dojezdová rezerva ●

Nárazníky a vnější zpětná zrcátka v barvě vozu ●

Kliky dveří v barvě vozu ●

Projektorové přední světlomety ●

Přední mlhovky a LED denní světla ●

Statické přisvěcování do zatáčky ●

Střešní ližiny ●

Tónovaná skla ●

Metalický lak karosérie ●

BEZPEČNOST

Antiblokovací systém ABS + EBD + brzdový asistent BA ●

Stabilizační systém VSM vč. protiprokluzového systému TCS ●

Asistent pro rozjíždění do kopce HAC ●

Airbag řidiče a spolujezdce (vypínatelný) ●

Boční airbagy předních sedadel a okenní airbagy pro přední a zadní sedadla ●

Imobilizér ●

Funkce varovných světel při nouzovém brzdění ●

Úchyty pro dětskou sedačku (Isofix) ●

VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče ●

Elektrická bederní opěrka v sedadle řidiče ●

Výškově a podélně nastavitelný volant ●

Flex Steer - možnost nastavení účinnosti posilovače řízení ve třech úrovních    ●

Elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem ●

Otáčkoměr a palubní počítač ●

Regulace osvětlení palubních přístrojů ●

Elektricky ovládaná přední okna ●

Elektricky ovládaná přední a zadní okna ●

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka ●

Centrální zamykání dveří ●

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a alarm, 2 sklopné klíče ●

Automatické uzamčení vozu při rozjezdu ●

Manuální klimatizace (vč. chlazení přihrádky před spolujezdcem) ●

Monitorování tlaku v pneumatikách ●

Funkce komfortního blikání - trojblik, digitální hodiny ●

Tempomat s omezovačem rychlosti ●

Zadní parkovací senzory ●

Krytá kosmetická zrcátka ve slunečních clonách ●

Čtecí lampičky pro přední sedadla a schránka na brýle ●

Asymetricky dělená, sklopná zadní sedadla ●

Středová opěrka rukou pro přední sedadla s úložným prostorem ●

Úložný prostor pod podlahou zavazadlového prostoru ●

Osvětlení zavazadlového prostoru a schránky před spolujezdcem ●

Kryt zavazadlového prostoru a vnitřní ochranná síť za zadními sedadly ●

12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru ●

Čalouněné výplně dveří ●

AUDIOSYSTÉMY A KONEKTIVIOTA

Rádio s CD přehrávačem (MP3+RDS) + USB & iPod + 6 reproduktorů ●

Ovládání autorádia na volantu a Bluetooth handsfree ●

ZÁRUKY A SLUŽBY

5 let záruka bez omezení ujetých km v ceně

5 let asistenční služby v ceně

5 let kondiční prohlídky v ceně

●  standardní výbava 

Hyundai i30 kombi

Pouze od autorizovaných prodejců.

Pouze od autorizovaných prodejců.


